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Ansøgning om brug af træningsbaner i Rådmandshaven til afholdelse af koncert
I henhold til behagelige drøftelser, skal vi hermed anmode kommunen om tilladelse til
afholdelse af koncert i Rådmandshaven på træningsbanerne.
Koncertarrangement afholdes af selskabet Danske Koncerter & Events ApS og med bl.a. FC
Roskilde A/S, Tuborg samt øvrige sponsorer som samarbejdspartnere
Arrangementet er planlagt afholdt lørdag den 19. Maj 2018 fra kl. 14:00 – 24:00 og er et
musikarrangement med 5- 6 danske topartister, der har til formål at løfte kulturlivet
yderligere i Roskilde.
Koncerten/arrangement henvender sig primært til personer 30+ og det forventes at kunne
tiltrække i størrelsen 12- 20.000 gæster.
Til klargøring og opstilling af udstyr kræves det, at anlægget i Rådmandshaven kan
disponeres 5 dage før koncerten samt 1 dage efter afholdelsen. Ligeledes kræves det, at der
kan disponeres over samtlige baner (3,5) der er på træningsanlægget i ovennævnte tidsrum.
Koncerten afholdes som betalingskoncert, hvor samarbejdspartnerne som bl.a. FC Roskilde,
RB06 og andre foreninger har mulighed for at få mindre andel i billetindtægterne ved salg af
billetter i de respektive foreninger.
Arrangementet vil blive massivt markedsført via tv, online og avisannoncer startende
medio/ultimo november måned 2017.
Naturligvis vil eventuelle flytninger af træningsaktiviteter og kampe på anlægget bliver
koordineret med brugerne her FC Roskilde og RB 06, således dette bliver til mindst gene for
de daglige brugere.
Hvis der er brug for yderlige informationer, kan følgende kontaktes:

FC Roskilde A/S • Rådmandshaven 10 • 4000 Roskilde • www.fc-roskilde.dk
Tlf. 46 36 50 37 • mail@fc-roskilde.dk • CVR-nr. 21 85 60 88

Casper Christensen, Danske Koncerter & Events T : 21 95 79 13
Bo Tue Knudsen, FC Roskilde T: 40 50 50 04
Claus Grønborg, FC Roskilde T: 20 22 79 69

I håb om en positiv og hurtig tilbagemelding

Venlig Hilsen
FC Roskilde A/S

Claus Grønborg
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